
Ξηρουχάκης Στ., Πλουμή K., Κυριακοπούλου N., 

Προμπονάς Μ. & Γεωργοπούλου Ε.

“Πολιτική των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Life Communication: 

Από τη θεωρία στην πράξη”



Το πρόγραμμα LIFE 

• Χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ

• Για το περιβάλλον και κλίμα

• 2014-2020 - 3,4 δις €

• 4 θεματικές ενότητες

• 15 προγράμματα στην Ελλάδα (τα τελευταία 3 χρόνια)  

Information - Governance

• Ευαισθητοποίηση και η επικοινωνία θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον, 
την προστασία της φύσης και της διατηρησης της βιοποικιλότητας.

Awareness raising - Information

• 105 προγράμματα στην ΕΕ

• 9 στην Ελλάδα



Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα

• Χωροθέτηση περιοχών Natura 

2000 έγινε με καθυστερήσεις.

• Απουσία διαβούλευσης με 

τοπικούς φορείς / ενημέρωση 

για κόστος και οφέλη.

• 28 Φορείς Διαχείρισης ΠΠ: 

μόνο 23% της έκτασης του 

Δικτύου στη χώρα

Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000, Λειτουργική Αναδιάρθρωση των σχημάτων διαχείρισης για βιώσιμη 
και αποτελεσματική λειτουργία (Νοέμβριος 2011)



LIFE 07 ΝΑΤ/GR/00296 “Actions for the conservation of coastal 
dunes with Juniperus spp* in Crete and the South Aegean”

• 41% των κατοίκων δεν έχει λάβει καμία 

ενημέρωση για το δίκτυο NATURA 2000.

• Μόνο το 4% των κατοίκων γνωρίζει τα όρια 

και το καθεστώς που διέπει το Δίκτυο 

NATURA 2000 στη περιοχή του.

• Μόνο το 19% των κατοίκων γνωρίζει ποιες 

δραστηριότητες ζημιώνουν τα τοπικά 

φυσικά οικοσυστήματα.



 Πρόγραμμα LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία 2013

 Συντονιστής Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης (ΜΦΙΚ), 

Συνδικαιούχος 1: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών

 Συνδικαιούχος 2: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ): 

Διάρκεια: 01/07/2014 – 30/06/2018 (4 έτη)

Συνολικός προϋπολογισμός: €1.085.171

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες: €1.061.921

Συγχρηματοδότηση Ε.Ε.: €530.960

(50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ή 48,93%

του συνολικού προϋπολογισμού)

Συγχρηματοδότηση φορέων και οργανισμών:

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ): €100.000 

Ίδιοι πόροι εταίρων έργου: €454.211,00

“Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των 
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 

στην Κρήτη" [LIFE13INF/GR/000188]



Αντικείμενο του Έργου 
LIFE Natura2000Value Crete

Eκστρατεία περιβαλλοντικής ενημέρωσης του πληθυσμού

Περιβαλλοντική, οικονομική και 
κοινωνική αξία των 

οικοσυστημάτων στις περιοχές 
εντός Δικτύου NATURA 2000 στη 

Κρήτη.

Α. Παραγωγικοί φορείς εντός περιοχών 
NATURA 2000 / Κοινωνικοί Εταίροι 

(αγρότες, κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, αλιείς, 
επαγγελματίες του τουρισμού)

Β. Ευρύτερος πληθυσμός, 
τοπική κοινωνία



Στόχοι του Έργου 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
οικολογική αξία των περιοχών NATURA 2000 στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

υποχρεώσεις Δικτύου NATURA 2000
δυνατότητες χρηματοδότησης για την ανάπτυξη «πράσινης» οικονομίας στον 

αγροτικό χώρο

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ

απέναντι στις προστατευόμενες περιοχές  

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
Συμμετοχή στη προστασία της βιοποικιλότητας  

Προστασία της βιοποικιλότητας, ευκαιρία για τοπική ανάπτυξη 



27% σε εθνικό επίπεδο (419 περιοχές προστασίας)

30% στη Κρήτη (53 περιοχές προστασίας)



πληροφόρηση επικοινωνία εκπαίδευση ανάπτυξη 
ικανοτήτων 

Η μονόδρομη
διάδοση 

περιβαλλοντικών 
μηνυμάτων με κύριο 

σκοπό τη 
ευαισθητοποίηση του 

κοινού σε θέματα 
διατήρησης.

Διάδοση των 
πληροφοριών, ως 

μέρος μιας 
προσχεδιασμένης 

διαδιακασίας
αμφίδρομης 

ανταλλαγής ιδεών, 
με σκοπο να 

αποσαφηνίσει και να 
ενισχύσει την 

κατανόηση των 
περιβαλλοντικών 
θεμάτων και να 

προκαλέσει 
περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον.

Παιδαγωγική 
διαδικασία, η οποία 

εμπλέκει τους 
εκπαιδευόμενους σε 
όλα τα στάδια της 

ζωής τους σε 
απόκτηση γνώσης, 

καθορισμό δεσμεύσεων 
και προτεραιοτήτων και 

καλλιέργεια 
δεξιοτήτων.

Ικανότητες για 
έλεγχο στις 

επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων των 
εκπαιδευόμενων στη 
βιοποικιλότητα και 
και δεξιότητες για 

να να αναπτύξουν τις 
κατάλληλες 

οργανωτικές 
δομές και να 

προωθήσουν την 
υλοποίηση των 

δράσεων
διατήρησης.

Παρεμβάσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
Κοινωνικές Στρατηγικές για τη Διατήρηση

Social Strategies for Conservation, Fien, Scott & Tilbury (2001)

Υπηρεσίες

Παροχής Προϊόντα που αποκτώνται από τα οικοσυστήματά

Ρυθμιστικές Ωφέλη από τις οικοσυστημικές λειτουργείς όπως προστασία από 
ακραία φαινόμενα

Πολιτιστικές Καλλιτεχνική έμπνευση, Αναψυχή

Θεμελιώδης Απαραίτητες για την λειτουργία άλλων υπηρεσιών όπως παραγωγή 
οξυγόνου, εδαφογένεση



http://www.ecovalue-crete.eu/el



Συναντήσεις εργασίας Επιτροπής Συντονισμού Έργου (ΕΣΕ) και Συμβουλευτικής Ομάδας 
Κοινωνικών Εταίρων (ΣΟΚΕ)

 1η Συνάντηση: Ηράκλειο, 26/11/2014.

 2η Συνάντηση: Ηράκλειο, 16/06/2015.

 3η Συνάντηση: Ηράκλειο, 13/12/2016.

Επικαιροποίηση στοιχείων και εγκατάσταση ενός μηχανισμού ενεργούς πληροφόρησης (clearing
housemechanism) για τιςπεριοχέςτουΔικτύουN2000



Επικοινωνιακή στρατηγική για την αύξηση της ευαισθητοποίησης στις οικολογικές, 
κοινωνικές και οικονομικές αξίες των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του 

δικτύου

• Δημιουργία λογοτύπου  έργου

• Επιλογή μηνυμάτων έργου:  Βασίστηκαν στην 
ποιοτική αξιολόγηση των ερωτηματολογίων της 
Δράσης Ε.1:

 NATURA 2000 Ζωή για όλους

 NATURA 2000 Φροντίδα, αγαθά, επένδυση

 NATURA 2000 Σπόρος ανάπτυξης

 NATURA 2000 Αγαθά κορυφής

 NATURA 2000 Θάλασσα ζωής



Παραγωγή 3 αφισών (5.000 αντίτυπα ανά αφίσα)

Παραλήφθηκαν τον Ιανουάριο 2016 και διανέμονται κανονικά  κατά τη διάρκεια των δράσεων 
ενημέρωσης και μέσω της Έκθεσης του ΜΦΙΚ.

Ενημερωτικά βιβλία: 3 βιβλία σε 50.000 αντίτυπα στα ελληνικά

Η δράση βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.  Έχουν οριστικοποιηθεί τα κείμενα και γίνεται η 
γραφιστική επεξεργασία των εκδόσεων.  Η εκτύπωση θα γίνει εντός Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου 2017.



Bannersγιατη διάχυση των μηνυμάτων τουέργου

Τα banners του έργου (5 συνολικά) έχουν παραχθεί από τον Σεπτέμβριο 2016.

Περιοδικό ΟΙΩΝΟΣ (έκδοση 2 ειδικών τευχών)

Τη δράση υλοποιεί ο εταίρος του έργου Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία. Το 1ο ειδικό τεύχος εκδόθηκε τον 
Οκτώβριο 2016 και διανέμεται σε διάφορες δράσεις 
ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης.

Παραγωγή T-shirts & Παραγωγή καπέλων

Οι δράσεις ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας. 
Παρελήφθησαν 3.000 T-shirtsκαι 1.000 καπέλα στις 11 
Ιανουαρίου 2016 και διανέμονται κανονικά στο πλαίσιο των 
δράσεων ενημέρωσης του έργου.



Αυτοκόλλητα

Η δράση ολοκληρώθηκε. Παρελήφθησαν 1.000 
αυτοκόλλητα τον Ιανουάριο 2016 και διανέμονται 
κανονικά στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης του 
έργου.

Ημερολόγιο

Η δράση ολοκληρώθηκε. Παρελήφθησαν 3.000 
ημερολόγια έτους 2016 τον Ιανουάριο 2016 και 
διανεμήθηκαν στους κοινωνικούς εταίρους. 

Επίσης, τον Νοέμβριο 2016 προχωρήσαμε στην 
παραγωγή ημερολογίου και για το έτος 2017 
(2.000 αντίτυπα), το οποίο διατίθεται ήδη σε 
δικαιούχους έργου και σε κοινωνικούς εταίρους.



Ντοκιμαντέρ

Η δράση συνεχίζεται κανονικά και δεν αναμένονται  
σημαντικές καθυστερήσεις.

Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 
Ιανουαρίου 2017.

Ραδιοφωνικά μηνύματα & 

Τηλεοπτικά μηνύματα

Τον Ιούνιο 2016 ολοκληρώθηκε η παραγωγή 3 
ραδιοφωνικών και 3 τηλεοπτικών μηνυμάτων. 

Έχει ήδη ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2016 η 
ραδιοφωνική και η τηλεοπτική προβολή τους σε 
σταθμούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, 
μετά από σχετική άδεια από το ΕΣΡ για τη δωρεάν 
προβολή τους.



Συμμετοχή σε τοπικά φεστιβάλ

- Ανοικτές εκδηλώσεις



Κινητή Φωτογραφική Έκθεση

Η παραγωγή ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2016.

Δημιουργήθηκαν 6 banner ανά κατηγορία (σύνολο 18 banners):

Ορεινά οικοσυστήματα

Αγροτικά-πεδινά οικοσυστήματα

Θαλάσσια οικοσυστήματα

Σύνολο φωτογραφιών: 63

Παρουσίαση της Φωτογραφικής Έκθεσης:

Ηράκλειο (Έκθεση ΜΦΙΚ): 01/04/2016 -03/06/2016  

Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων (Πύργος): 10/04/2016

Δήμος Μυλοποτάμου (Αξός): 29/05/2016

Χανιά: 05/06/2016 - 27/06/2016

Δήμος Αποκόρωνα (Αλίκαμπος): 28/06/2016 - 27/07/2016

Δήμος Σφακίων (Φραγκοκάστελλο): 27/07/2016 –
27/08/2016

Δήμος Αγίου Βασιλείου (Σπήλι): 29/08/2016 –1/10/2016

Δήμος Αμαρίου (Φουρφουράς): 03/10/2016 – 30/10/2016



Διαδραστική ροή πληροφοριών) 
Το σύστημα παρουσιάζει λέξεις/φράσεις, εικόνες 
προεπισκόπησης (thumbnails) από φωτογραφίες 
και βίντεο, οι οποίες μπορούν να κινούνται σε 
συνεχή ροή και να ανήκουν σε μία ή περισσότερες 
κατηγορίες. Επιλέγοντας μια λέξη/φράση αναδύεται 
ένα αντίστοιχο εικονογραφημένο λήμμα, ενώ 
επιλέγοντας μια εικόνα επισκόπησης εμφανίζεται σε 
μεγάλο μέγεθος η αντίστοιχη φωτογραφία ή βίντεο, 
που μπορεί να συνοδεύεται και από λεζάντα. 

Διαδραστικόςχάρτης 
Το σύστημα παρουσιάζει σε υψηλή ανάλυση χάρτη 
της Κρήτης, ο οποίος απεικονίζει τις υφιστάμενες 
περιοχές του Δικτύου Ν2000 και δίνει πληροφορίες 
για τη βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής (π.χ. 
φωτογραφίες κινδυνευόντων ειδών κ.ά.). Οι χρήστες 
μπορούν να επιλέξουν περιοχές προκειμένου να 
δουν αναλυτικές πληροφορίες και να κάνουν 
μεγέθυνση / σμίκρυνση και κύλιση του χάρτη.



Εκπαιδευτικά σεμινάρια στις ομάδες-στόχους

Το πρώτο από τα επτά (7) εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 16 Απριλίου 
2016, με θέμα :«Εκπαιδευτικό σεμινάριο για δημοσιογράφους, σπουδαστές 
δημοσιογραφίας και εργαζόμενους στα ΜΜΕ», στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης του 
ΜΦΙΚ.

Συμμετείχαν 27 εκπαιδευόμενοι. Δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης και ενημερωτικό υλικό 
του έργου. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναρτηθεί και στο website του έργου.



Προκλήσεις κατά την εφαρμογή

• Πόσο απέχει τελικά η θεωρία από την πράξη κατά την εφαρμογή αυτού του είδους προγραμμάτων;
• Δυσκολία στην επικοινωνία με τους Δήμους
• Ποιους τελικά ενημερώνουμε; 
• Πως έχει επηρεάσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος η γεμάτη προκλήσεις 

επικοινωνία με τους Δήμους και γενικότερα τις τοπικές αρχές και συλλόγους;
• Τι φταίει και τι θα μπορούσε να διορθωθεί; 

 Ποιος είναι υπεύθυνος;
 Για το περιβάλλον, 
 Για την Οργάνωση εκδηλώσεων – περιβαλλοντικών δράσεων; 
 Ποια είναι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος;
 τις περισσότερες φορές, κανείς δεν γνωρίζει! Ποιος είναι ο τρόπος επικοινωνίας; 
 Δεν παρακολουθούν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο…Και τηλεφωνικά ο υπεύθυνος αγνοείται! 
 Ενημέρωση του κόσμου
 τις περισσότερες φορές (με ελάχιστες εξαιρέσεις), οι δήμοι δεν εκτυπώνουν ούτε τις αφίσες που τους 

στέλνουμε

Το κοινό μας είναι συνήθως ήδη ενήμεροι & περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι

Δεν είναι εξοικειωμένοι με τις παρουσιάσεις και με τον τρόπο που συνήθως 
επικοινωνούν την επιστήμη οι Ακαδημαϊκοί  

Ψάχνουν απτές άμεσες λύσεις (κυρίως για τα τοπικά προβλήματα) από το πανεπιστήμιο 
και όχι θεωρία 



Στόχοι προγράμματων 
διατήρησης

Σταθεροποίηση πληθυσμών 

Βελτίωση της αναπαραγωγικής 
επιτυχίας & παραγωγικότητας 

Μείωση θνησιμότητας

 Άμεση φόνευση

 Δευτερογενής δηλητηρίαση



Κύριες διαχειριστικές 
δράσεις

Παρακολούθηση πληθυσμών

Τεχνητή παροχή τροφής

Φύλαξη

Διαχείριση βιοτόπων

Αποκατάσταση βιοτόπων

Ευαισθητοποίηση - Ενημέρωση



1. Περίοδος: 1995 – 1996 
Πρόγραμμα: LIFE94 NAT/GR/001557
Τίτλος: Study, protection and Conservation of the Lammergeyer (Gypaetus barbatus) in the island of Crete.
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση/ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, (177,777 €)
Ανάδοχος: Άμεση Επέμβαση για την Προστασία της Άγριας Φύσης.

2. Περίοδος: 1998- 2001 
Πρόγραμμα: LIFE98 NAT/GR/005276
Τίτλος: Conservation of Gypaetus barbatus in Greece
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση/ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (968,670 €)
Ανάδοχος: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

3. Περίοδος: 2000- 2001 
Πρόγραμμα: Επιστημονική συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου 
Τίτλος: Εφαρμογή νέων τεχνικών στη μελέτη, προστασία και διαχείριση νησιωτικών πληθυσμών του Όρνιου (Gyps fulvus) στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. 
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) (14,282 €).
Ανάδοχος: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης–Διεύθυνση δασών Κύπρου. 

4. Περίοδος: 2002- 2003 
Πρόγραμμα: Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη
Τίτλος: Διαχείριση ειδών προτεραιότητας σε τρεις περιοχές ειδικής προστασίας στην Κρήτη.
Χρηματοδότηση: Υπουργείιο Περιβάσλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) (28,589 €).
Ανάδοχος: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης

5. Περίοδος: 2002 – 2006 
Πρόγραμμα: LIFE 02 NAT/GR/8492
Τίτλος: Conservation actions for Gypaetus barbatus and biodiversity in Crete.
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση/ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (2,286,108 €).
Ανάδοχος: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης-Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κρήτης- Δήμος Ιναχωρίου.

6. Περίοδος: 2005 – 2007 
Πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια σε Θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας.
Τίτλος: «Μελέτη του ζωτικού χώρου και δυναμική των αποικιών του Όρνιου (Gyps fulvus) στην Κρήτη»
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) (128,000 €).
Ανάδοχος: Βιολογικό τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου.



Κατάσταση
πληθυσμού

Κατανομή
επικρατειών

Μέγεθος &
δομή πληθυσμού

Αναπαραγωγική
επιτυχία &

παραγωγικότητα
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• Αναλογία φύλλου 1:1 
• 2 υπο-πληθυσμοί
• Απώλεια αλληλομόρφων
• Μέτρια ετεροζυγωτία
• Fst = 0,16

Γενετικές 
αναλύσεις





























1

3

3

0

0

0

0

2

4

8

8

10

7

5

7

12

18

1

8

0

0

0

0

0

0

0

1

0

7

10

4

4

6

7

6

4

10

1

7

1

0 5 10 15 20 25 30

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Poisoning

Starvation



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Territorial pairs

Egg-laying pairs

0.3

0.16

0.25

0

0.5 0.5 0.5

0.25

0.5

0.6

0.5

0.6 0.6

0.5

0.67 0.67 0.67

0.80





Συμπεράσματα

 Κίνητρο – Σεβασμός του αντικειμένου εργασίας

 Γνώση της περιοχής μελέτης & Σταθερή παρουσία προσωπικού

 Συντήρηση & ανανέωση του εξοπλισμός – τεχνική υποστήριξη - συνεργασίες

 Γνώση  του θεσμικού πλαισίου προστασίας της περιοχής & των ειδών μελέτης 

 Δημοσιοποίηση  αποτελεσμάτων – Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση του κοινού

 Σύνδεση με την παραγωγή (πρωτογενή τομέα) – εκπαιδευτική κοινότητα - κοινωνία

 Διοικητική υποστήριξη – Επιστημονικό δυναμικό - Τεχνικοί πεδίου 

 Γνώση της οικολογίας & ηθολογίας του είδους μελέτης

Μέσα χρηματοδότησης – Αντισταθμιστικά μέτρα  



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας…


